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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2017 márciusában induló start közmunkaprogramok kérelmeit 2016. november 15-i 
határidővel kell benyújtani a munkaügyi központ felé. A képviselő-testület 2016. szeptemberi 
rendes ülésére tervezte a 2017 évben elvégzendő feladatokról szóló döntés meghozatalát. 
 
Közmunka programok általános információi: 
A közmunka pályázatok elnyeréséhez szükség van feladattervek kitűzésére, elfogadtatására. A 
két különböző típusú közmunkaprogramban más-más feladatok vonhatók be. Mind a négy 
jelenleg futó közmunka program 2017. február 28.ig tart.  
 
Start közmunka (értékteremtéshez kötött közmunka) 

Nem önkormányzati feladathoz kötött, árbevételt vagy megtakarítást eredményező 
munkavégzés, beruházás tervezhető. Sikeres a pályázat amennyiben létszám és munkaterveket a 
belügyminisztérium képviselője tervtárgyaláson elfogadja. Kérelem beadási határidő minden év 
november 15. Végleges kérelem beadási határideje tárgyév január 15. Tervtárgyalás időpontja 
tárgyév január 15-30 között. Program legkorábbi indulása tárgyév március 1.  
Az egy főre jutó költség maximum 120.000Ft/hó. Ebből a bér és annak járulékainak levonása 
után fennmaradó összeg fordítható eszköz és anyag beruházásokra, költségekre. 15 fő feletti 
Start közmunka sávos formában önrészt igényel. 

1) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 
esetében legfeljebb 100 százalékban, 

2) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 
mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottságig az 1) pontban meghatározott 
mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban, 

3) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási 
mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a 2) pontban meghatározott 
mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban, 

4) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok 
esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a 3) pontban meghatározott mértékig, azon túl 
legfeljebb 70 százalékban támogathatóak.  

A 2016 évi start közmunkaprogram a közvetlen anyag és eszköz beszerzésekre 13% volt. 
85fős közmunka tervezésnél bruttó 25millió forint körüli beszerzésre nyílott lehetőség mindkét 
programban. 
 
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás: 

Kötelező vagy vállalt önkormányzati alapfeladatokhoz köthető végezhetők ezen közmunka 
formában. Pl: vizes árkok tisztítása, épületek külső és belső karbantartása, portaszolgálat 
biztosítása, takarítási feladatok, adminisztrációs feladatok segítése.  

A bér és járulékok összegének 100%-os támogatása mellett lehetőség van (ezen összeg) 
20%-át el nem érő egyéb anyag és eszköz igény támogatására is. Közvetlen anyag és 
eszközbeszerzése csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben van a közmunkások között 
olyan végzettségű, akinek a szakmájában vagy munkakörében az anyagok és eszközök 
felhasználhatók. 
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2016 évben a hagyományos hosszabb idejű programjainkban 100%-os bér és járulék támogatás 
mellett közvetlen anyag és eszközbeszerzés költségeire forrást nem kaptunk. 
 
Személyi feltételek 2016. szeptember 15-i állapotban 

A közmunkával kapcsolatos napi irányítási feladatokat, adminisztrációs feladatokat jelenleg 3fő 
főállású alkalmazott végzi. Egy fő az anyagbeszerzés területén, egy fő a mezőgazdasági program 
vezetőjeként, egy fő a programok pályázatírási feladatait végzi és dokumentálás feladatait irányítja. 
A közfoglalkoztatás további adminisztrációs munkájában 6 fő közfoglalkoztatott adminisztrátort 
alkalmazunk.  

A jelenleg négy futó programban a brigádok vezetését a főállású vezetők mellett 17 fő 
közfoglalkoztatott csoportvezető végzi. A tervezetthez képest a mezőgazdasági programban 3 fő 
csoportvezető hiányzik. A betöltetlen csoportvezetői helyekre a munkaerőigényt benyújtottuk, a 
munkaügyi kirendeltség által támasztott szakvégzettségi feltételeknek megfelelő személyt a munkaügyi 
központ nem talált.  
 
Jelenlegi létszámok: 2016. szeptember 15-i állapot  
Mezőgazdasági program:    86fős  32 fő  
Helyi sajátosság program:    85fős  58 fő 
50fős hagyományos közfoglalkoztatás 50fős  42 fő 
33 fős hagyományos közfoglalkoztatás 33fős    25 fő 

Összesen: 254fő  157fő 
Létszám kereteket főként a mezőgazdasági és a helyi programban nem tudjuk feltölteni. Tapasztalatunk, 
hogy amint a közfoglalkoztatásban a munkaidő betartása és az elvégzett feladatok számonkérésével 
szigorodik, a közfoglalkoztatottak kényelmes munkahelye megszűnik, inkább magasabb havibérért 
máshol vállalnak munkát, vagy megelégszenek az FHT nyújtotta havi összeggel, sokan pedig táppénzes 
állományba kérik magukat. Ezen információk és a két év tapasztalatának birtokában teszünk javaslatot a 
2017 évi közmunkaprogramok keretében vállalható feladatokról! 
 
Közfoglalkoztatottak szakmai végzettsége 2016. szeptember 15-i állapot  
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1 6113 Kertész, zöldségtermesztés Igen Igen 7 5 
2 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Nem Nem 71 23 
3 8417 Árufuvarozó (gépkocsivezető) Igen Nem 1 0 
4 4112 Általános irodai adminisztrátor Nem Nem 2 2 
5 5111 Kereskedő Igen Nem 1 1 
6 7112 Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító Igen Nem 1 1 
7 7539 Egyéb építési szakipari foglalkozású Igen Nem 2 0 
8 5112 Vezető eladó Igen Igen 1 0 

    
86 32 
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1 7323 Forgácsoló Igen Igen 2 2 
2 9310 Egyszerű ipari foglalkozású Nem Nem 57 35 
3 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Igen Nem 2 1 
4 4112 Általános irodai adminisztrátor Nem Nem 2 2 
5 7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító Igen Nem 2 1 

6 7521 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-
szerelő Igen Nem 1 1 

7 7511 Kőműves Igen Nem 1 0 
8 7535 Festő és mázoló Igen Igen 2 2 
9 6212 Fakitermelő (favágó) Igen Nem 1 1 
10 7321 Lakatos Igen Nem 4 4 
11 7514 Épületasztalos Igen Nem 1 0 
12 7515 Betonvasszerelő Igen Nem 1 1 
13 7634 Hidegfal- és padlóburkoló Igen Nem 1 0 
14 3213 Építési művezető Igen Igen 1 1 
15 7511 Kőműves Igen Igen 1 1 
16 7514 Épületasztalos Igen Igen 1 1 
17 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Igen Igen 1 1 
18 5254 Vagyonőr, testőr Igen Nem 3 3 
19 7323 Forgácsoló Igen Nem 1 1 

    
85 58 

 

  33 FŐS INTÉZMÉNYI 
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1 9112 Intézményi takarító és kisegítő Nem Nem 4 4 
2 4135 Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) Nem Nem 4 4 
3 4112 Általános irodai adminisztrátor Igen Nem 5 4 
4 3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő Igen Igen 2 2 
5 4136 Iratkezelő, irattáros Nem Nem 3 3 
6 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Igen Nem 4 4 
7 9119 Segédmunka, egyéb takarító kisegítő Igen Nem 9 4 
8 4114 Adatrögzítő kódoló Igen Nem 2 0 

    
33 25 
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1 FEOR 9119 Segédmunka, egyéb takarító kisegítő Nem Nem 25 23 
2 FEOR 9310 Egyszerű építőipari foglalkoztatás  Nem Nem 2 2 
3 FEOR 7514 Asztalos Igen Nem 1 1 
4 FEOR 7524 Villanyszerelő Igen Nem 1 1 
5 FEOR 7331 Autószerelő Igen Nem 1 0 
6 FEOR 7511 Kőműves Igen Nem 1 1 
7 FEOR 7321 Lakatos Igen Nem 1 1 
8 FEOR 7323 Forgácsoló Esztergályos Igen Nem 1 0 
9 FEOR 7521 Vízvezeték és csőhálózat szerelő Igen Nem 1 1 
10 FEOR 7535 Festő, mázoló Igen Nem 1 1 
11 FEOR 3117 Építő és építész technikus Igen Nem 1 1 

12 FEOR 7342 Informatikai és telekommunikációs 
berendezések műszerésze, javítója Igen Nem 1 1 

13 FEOR 4114 Adatrögzítő, kódoló Igen Nem 5 5 
14 FEOR 4112 Általános irodai adminisztrátor Igen Igen 2 1 
15 FEOR 4113 Gépíró, szövegszerkesztő Igen Nem 1 1 
16 FEOR 5134 Szakács Igen Nem 1 0 
17 FEOR 9236 Konyhai kisegítő Igen Nem 1 0 
18 FEOR 5135 Cukrász Igen Nem 1 0 
19 FEOR 5113 Élelmiszer eladó Igen Nem 1 1 
20 FEOR 3221  Irodai szakmai irányító, felügyelő Igen Nem 1 1 

    
50 42 

 
 
Javaslat hagyományos hosszabbidejű közfoglalkoztatási programban,  
2017. március 1-től ellátandó feladatokra. 
 
1, Karbantartó csoport működtetése   12fő 

9310 Egyszerű építőipari foglalkoztatás  2fő 
7514 Asztalos 1fő 
7524 Villanyszerelő 1fő 
7331 Autószerelő 1fő 
7511 Kőműves 1fő 
7321 Lakatos 1fő 
7323 Forgácsoló Esztergályos 1fő 
7521 Vízvezeték és csőhálózat szerelő 1fő 
7535 Festő, mázoló 1fő 
7521 Vízvezeték és csőhálózat szerelő 1fő 
7212 Szabó, varró 2fő 
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Feladatuk az önkormányzati tulajdonú és/vagy fenntartású épületek, ingatlanok karbantartási 
munkáinak ellátása. A főállású karbantartók munkájának segítése. 
Az önkormányzati, intézményi és céges gépjárművek tisztítása, karbantartása, javítása. 
A szabó, varró szakmunkások az önkormányzati intézmények, polgármesteri hivatal és a 
közfoglalkoztató Kft függönyeit, párnáit, kárpitjait javítják, és tartják karban. 

 
2, Épület és közterület takarító brigád működtetése    40fő 
 

9119 Segédmunka, egyéb takarító kisegítő 30fő 
9112 Intézményi takarító és kisegítő 10fő 

 
Feladatuk az önkormányzati tulajdonú és/vagy fenntartású épületek, ingatlanok, a közterületek 
takarítási feladatainak ellátása. A főállású takarítók munkájának segítése. Árkok tisztítása. Árok 
betonozási munkák. 

 
3, Konyhai munkacsoport    4fő 

5134 Szakács 1fő 
9236 Konyhai kisegítő 1fő 
5135 Cukrász 1fő 
5113 Élelmiszer eladó 1fő 

 
Feladatuk az önkormányzat és/vagy az önkormányzati intézmény, cég által működtetett 
főzőkonyha szakmai munkájának segítése.  

 
4 Intézményi kiszolgáló csoport   36fő 

4135 Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) 4fő 
4112 Általános irodai adminisztrátor 10fő 
3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő 3fő 
4136 Iratkezelő, irattáros, fénymásoló 3fő 
9231 Portás, telepőr, egyszerű őr 5fő 
4114 Adatrögzítő kódoló 8fő 
7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója 1fő 
4113 Gépíró, szövegszerkesztő 1fő 
3221  Irodai szakmai irányító, felügyelő 1fő 

 
Feladatuk az önkormányzat által fenntartott intézmények, cégek porta és telefonos szolgálatának 
segítése. A kimenő levelezések bonyolítása, postázás, borítékolás. 
Fénymásolási, iratrendezési feladatok elvégzése. Adminisztrációs feladatok elvégzése és 
statisztikai adatbázisok létrehozása. A hivatalnokok, főállású munkavállalók munkájának segítése. 

 
 
5. Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya által javasolt feladatok 
 

Vízelvezető árkok, folyókák, járdák jegyzéke 
1. Pásztó (Mátrakeresztes) Kékesi úttól a Mező Imre útig felvezető 4539/1 hrsz-ú 

önkormányzati út melletti folyóka 
2. Pásztó (Hasznos) Alkotmány út és Vár út orvosi rendelő melletti összekötő útszakasz felfelé 

jobb oldali árok áteresszel 
3. Vár utat az Alkotmány úttal összekötő járda és a járda melletti közterület 
4. Vár és az Alkotmány utat összekötő út melletti befogadó árok 
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5. Alkotmány út 61-63 közötti ingatlanok melletti csapadék-vízelvezető árok teljes hosszban a 
Kövicses patakig 

6. Dobó út páratlan oldal fölötti domboldalról levezető befogadó árok 
7. Alkotmány út 96-98 közötti árok 
8. Alkotmány út 99-101 közötti árok 
9. Régi vásártér út Alkotmány úttól kétoldali burkolt árok a Kövicses patakig (Eglo mögötti 

beépítetlen terület) 
10. Régi vásártér út 34-36 szám közötti ingatlanok melletti vízelvezető árok a Kövicses patakig 
11. Fő utcától a Tari utcáig (volt Szikvíz melletti szakasz) vízelvezető árok 
12. Fő utca 18-tól a Gyöngyösi úti hídig vízelvezető árok 
13. Fő utca a városi köztemetőtől a Mátraszőlősi útig és a Nyomdáig vízelvezető árok 
14. Mátraszőlősi út bal oldala temetőtől a Mágnes utcáig vízelvezető árok és közpark 
15. Szondi utca 1-23, 2-22 ingatlanok előtti vízelvezető árok 
16. Kazinczy utca 17 és 19 szám előtti vízelvezető árok 
17. Baross Gábor út a Rákóczi úttól lefelé mindkét oldal a vasútig vízelvezető árok 
18. Irinyi út jobb oldala a 21-es útig vízelvezető árok 
19. Táncsics utca vízelvezető árok a víztározótól lefelé a tározó felőli oldal a 42-es házszámig 
20. Sporttelep és a vasúti terület közötti övárok teljes hosszban a Zagyváig 
21. Kossuth L. utca 39-79 számú ingatlanok előtti vízelvezető árok 
22. Kossuth utca 66-tól a Kövicses pataki bekötésig vízelvezető árok 
23. Gábor Áron utca 9-től a Kövicses patakig vízelvezető árok 
24. Vörösmarty utcai övárok az Ágasvár úti szakasszal együtt teljes hosszban 
 
Műszaki osztály által fentiekben javasolt területek, a köztisztasági rendeletünk 1. számú 
mellékletében, önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő árkok kétszeri tisztítása, kétszeri 
kaszálása. 

 
Kivitelezési munkák. 
1. Szondi utca kétoldali burkolt árok helyreállítása 
2. Kazinczy utca 15-19. előtti burkolt árok helyreállítása 
3. Régivásártér 14-24. árok tisztítása 
4. Nyírfácska utca földmedrű árok tisztítása 7db kocsi behajtó átépítésével 
5. Szentlélek utca 56-64. előtt folyóka és járda helyreállítása a megfelelő vízelvezetés érdekében 

útalatti áteresz átépítésével 
6. önkormányzati tulajdonú Kövicses patak (Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes) kétszeri fűkaszálása, 

tisztítása 
7. önkormányzati tulajdonú Butykás patak kétszeri fűkaszálása, tisztítása évente kétszer 
8. Butykás patak Mederburkolat helyreállítása 
9. Ravasz patak medertisztítása és fűkaszálása évi kétszer 
10. Csörgő patak medertisztítás, fűkaszálás kétszer 
11. Mátyás király utca 3. előtti rácsos vízelvezető teljes felújítása (rács, beton) 
12. Gábor Áron út 14-16. közötti vízelvezető rács teljes helyreállítása (rács és maga a folyóka rész) 

+ 10 m2 útfelújítással 
13. Május 1. utca árok helyreállítás 
14. Bercsényi utca tönkrement fedlapok cseréje (kb. 15 db) 
15. Petőfi utca fedlapcsere (kb. 15 db) 
16. Fő utca 121-139. árok helyreállítás  
17. Rózsa utca fölötti külterületi árok és átereszének tisztítása évi kétszer 
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Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya által javasolt feladatok elvégzéséhez jelen pillanatban 
közfoglalkoztatott és főállású munkaviszonyban dolgozó létszám sem elegendő. 
Közmunkában ároképítés, karbantartás, javítás csak a belvizes hagyományos hosszabb idejű 
programokban végezhető. Ezen programokban 2016-tól közvetlen költségekre anyag és 
eszközvásárlásra a munkaügyi központ forrást nem biztosított, 2017-évre a tervezés során ezzel kell 
számolni. Kérjük a Műszaki osztályt a fentiekben javasolt feladatokat, munkaórára lebontva, tételes 
költségkimutatásokkal alátámasztva novemberi rendes testületi ülésre terjessze elő.  
 Hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatás kérelmének leadási ideje a kérelemben 
megjelölt kezdési időpont előtti 30nap. 2017 március 1-től induló program kidolgozására még van 
elegendő idő.     
 
 
Javaslat járási start közfoglalkoztatási programban, 2017. március 1-től ellátandó feladatokra, 
létszámokra és eszköz beszerzésekre 
 

MEZŐGAZDASÁG  63 fő 
 
A 2016-os évben használt földterületek további használata az É-i iparterületen a bejelentkezett 
beruházók miatt bizonytalan. A szennyvízterületen, a Mátraszőlősi úton és a Csohány út végén 
továbbra is biztosított.  

• Az így megmaradó földterületek megművelésére 40fő segédmunkás, 4fő munkavezető 
foglalkoztatását javasoljuk.  

• A Közbolt elárusító helyein 6fő szakképzett eladó és 1fő vezető eladó foglalkoztatásával 
tervezünk. Elárusító helyek: Városi piac, Pásztó Fő út, Mátrakeresztes Óvár parkoló. 

• A Közbolt feldolgozó savanyító részlegén 5 fő szakmunkás és 2fő segédmunkás dolgozó 
foglalkoztatását javasoljuk. 

• A program adminisztrátori feladatait 2fő adminisztrátor látja el 
• A programban megtermelt termények raktározásáért, tárolásáért 1fő szakmunkás felelne. 
• A programban 1fő szállítmányozásért felelős gépkocsivezetőt és 1 fő traktorost tervezését 

javasoljuk.  
 

 Mezőgazdasági program fő számai: 
Teljes bér és járulék 100% támogatásban:     74.390.328,-Ft 

Maximális közvetlen és anyagköltség felhasználás:  17.951.280,-Ft 
Szükséges önerő sávos számítási rendszerben:       1.880.610,-Ft 
Támogatás százalékos intenzitása beszerzésekre:              89,52% 
 
Beszerzésre javasolt eszközök: 

• 8x50m-es dupla falu fóliasátor,csepegtető öntözéssel 2db  3.500.000,-Ft 
• Homlokrakodó gép      3,500.000,-Ft 
• Vetőgép kistraktorhoz      1.000.000,-Ft 
• Palántázó gép kistraktorhoz     1.000.000,-Ft 
• Burgonya ültető gép kistraktorhoz       800.000,-Ft 
• Tárcsa kistraktorhoz         700.000,-Ft 
• Szárzúzó kistraktorhoz         500.000,-Ft 
• Pellet trágya       1.000.000,-Ft 
• Vetőmagok       1.000.000,-Ft 
• Anyagok és fogyóeszközök     1.000.000,-Ft 
• Nagyteljesítményű vízkivételi kút       500.000,-Ft 
• Gép és eszköz tároló csarnok     3.450.000,-Ft   
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HELYI SAJÁTOSSÁG  65fő 
A 2016-évi tapasztalatokat , létszámokat figyelembe véve a közmunkaprogram tervezésénél 65főre 
számítunk.  
 
Helyi sajátosság program fő számai: 

Teljes bér és járulék 100% támogatásban:    80.298.908,-Ft 
Maximális közvetlen és anyagköltség felhasználás:  15.207.862,-Ft 
Szükséges önerő sávos számítási rendszerben:       1.637.770,-Ft 
Támogatás százalékos intenzitása beszerzésekre:              89,23% 

 
 
 
 
Elvégezhető feladatok: 
• Csohány ház felújítása:       5.000.000,-Ft anyag ráfordítás 

Funkció: 6fős szálláshely, emlékszoba kialakítása  
Tető lebontása, gerendák, lécezés cseréje, párazáró fólia felrakása 
Nyílászárók cseréje fa egyedi ablakokra zsalugáterrel 
Fűtés kialakítása gáz kombi kazánnal, radiátorokkal 
Villamos hálózat kiépítése, belső nyílászárók cseréje, vakolás, hőszigetelés 
Fürdőszoba és konyha kialakítása 
 

• Rajeczky ház felújítása:       7.000.000,-Ft anyag ráfordítás 
Funkció: 6-8 fős szálláshely, közösségi tér kialakítása  
Tető rendberakása, gerendák cseréje, lécezés cseréje, párazáró fólia elhelyezése 
Belső és külső nyílászárók javítása, szükség szerinti cseréje 
Udvari nagy fa kivágása vagy felmetszése, Udvari épület renoválása konyha és éléskamrává 
alakítása, mosogató, hűtő helyiség kialakítása, Udvari fedett szín építése, 60férőhelyes fogadó 
létrehozása padokkal, asztalokkal, Udvar rendezése, térkövezés, járdák és csobogó kialakítása 
 

• Térkő gyártás:         1.500.000,-Ft anyag ráfordítás 
3 féle térkő és járda szegély gyártása 600-700m2 
30db pad fémipari munkájának elvégzése, tűzi horganyozás 
30db szemetes edény legyártása, tűzi horganyozása 
30db szeméttároló rendezvényekre, 200literes egyszerű zsákos tároló 
rázóasztal beszerzése, betonkeverő beszerzése, gépi rosta beszerzése 
víz és villamos költségek biztosítása pályázatból 
lakatos munkák végzése, vasanyagok, zártszelvények költsége 
hegesztő és daraboló fogyóeszközök 
 

• Térkő lerakás, járda építés:      1.500.000,-Ft anyag ráfordítás 
A város területein a képviselő-testület által megjelölt helyeken járda építés 
összes vállalható mennyiség 1000m2 

 
• Elárusító pultok gyártása rendezvényekre (plázára):  2.500.000,-Ft anyag ráfordítás 

50db 3m-es elárusítópulttal rendelkező, műanyag fedéssel ellátott pavilon gyártása 
 

• Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor parkoló és támfal kialakítás:   2.500.000,-Ft anyag ráfordítás 
A 2016-ban kialakított feljáró burkolása, a támfal megerősítése beton virágtartó elemekkel 

 
• Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor területén faház kialakítása  3.000.000,-Ft anyag ráfordítás 

2db kétszobás 6x6m-es 4fős faház kialakítása főzősarokkal, zuhanyozó kialakítással, mosdó és WC 
beépítéssel 
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• Telephely épület hőszigetelése, vizesblokk felújítása, építése  2.000.000,-Ft anyag ráfordítás 

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft telephelyén az irodaépület teljes hőszigetelése. 
Hőszigetelő rendszer beszerzése. Szerszámok, állványok beszerzése, bejárati ajtók  

 
• Strand gépház felújítás        2.000.000,-Ft anyag ráfordítás 

Szűrőtartályok felújítása, homok és szűrőpatronok cseréje 
Villamos rendszer és világítás felújítása, vezérlés átalakítása teljes automatikus üzemre.  
Kopolit üveg helyettesítése más burkolóelemekkel.  
 

• Strand beülős medence építése      7.000.000,-Ft anyag ráfordítás 
70m2-es 70m3 medence kiépítése, tereprendezési munkák 
Gépészeti alapcsövezés elkészítése, betonozási és burkolási munkák elvégzése 
Parképítés medencék körül 

• Mátrakeresztesi művelődési ház felújítás     3.000.000,-Ft anyag ráfordítás 
nyílászáró cserék, hőszigetelés, álmennyezet, fűtés korszerűsítés, festés 
nagy terem aljzat megújítása, főzőkonyha, hideg és meleg víz hálózat kiépítése 
 

• Kerítésfonat készítés        1.000.000,-Ft anyag ráfordítás 
két fő napi 20-25m kerítésfonatot készít, a városi intézmények kerítés felújításához 
 

 
Kérem a Tisztelt-képviselő testületet további ötletekkel segítsék a jövő évi közmunka tervezését! 
 

 
Határozati javaslatok: 
 
 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza a 2017 évi közfoglalkoztatásban elvégzendő feladatokról. 
 
I. HATÁROZAT 

 
Hagyományos hosszabbidejű közfoglalkoztatásban az alábbi tevékenységekre nyújtsa be a 
Kft. a kérelmet. 

 
1, Karbantartó csoport működtetése   12fő 

9310 Egyszerű építőipari foglalkoztatás  2fő 
7514 Asztalos 1fő 
7524 Villanyszerelő 1fő 
7331 Autószerelő 1fő 
7511 Kőműves 1fő 
7321 Lakatos 1fő 
7323 Forgácsoló Esztergályos 1fő 
7521 Vízvezeték és csőhálózat szerelő 1fő 
7535 Festő, mázoló 1fő 
7521 Vízvezeték és csőhálózat szerelő 1fő 
7212 Szabó, varró 2fő 

Feladatuk az önkormányzati tulajdonú és/vagy fenntartású épületek, ingatlanok karbantartási 
munkáinak ellátása. A főállású karbantartók munkájának segítése. 
Az önkormányzati, intézményi és céges gépjárművek tisztítása, karbantartása, javítása. 
A szabó, varró szakmunkások az önkormányzati intézmények, polgármesteri hivatal és a 
közfoglalkoztató Kft függönyeit, párnáit, kárpitjait javítják, és tartják karban. 
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2, Épület és közterület takarító brigád működtetése    40fő 

9119 Segédmunka, egyéb takarító kisegítő 30fő 
9112 Intézményi takarító és kisegítő 10fő 

Feladatuk az önkormányzati tulajdonú és/vagy fenntartású épületek, ingatlanok, a közterületek 
takarítási feladatainak ellátása. A főállású takarítók munkájának segítése. 

 
3, Konyhai munkacsoport    4fő 

5134 Szakács 1fő 
9236 Konyhai kisegítő 1fő 
5135 Cukrász 1fő 
5113 Élelmiszer eladó 1fő 

Feladatuk az önkormányzat és/vagy az önkormányzati intézmény, cég által működtetett 
főzőkonyha szakmai munkájának segítése.  

 
4, Intézményi kiszolgáló csoport   36fő 

4135 Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) 4fő 
4112 Általános irodai adminisztrátor 10fő 
3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő 3fő 
4136 Iratkezelő, irattáros, fénymásoló 3fő 
9231 Portás, telepőr, egyszerű őr 5fő 
4114 Adatrögzítő kódoló 8fő 
7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója 1fő 
4113 Gépíró, szövegszerkesztő 1fő 
3221  Irodai szakmai irányító, felügyelő 1fő 

Feladatuk az önkormányzat által fenntartott intézmények, cégek porta és telefonos szolgálatának 
segítése. A kimenő levelezések bonyolítása, postázás, borítékolás. 
Fénymásolási, iratrendezési feladatok elvégzése. Adminisztrációs feladatok elvégzése és 
statisztikai adatbázisok létrehozása. A hivatalnokok, főállású munkavállalók munkájának segítése. 

 
Határidő: 2016. december 1. 
Felelős:  Petrényi Mihály Pásztói Városgazdálkodási KNP Kft. ügyvezető igazgatója 
 
A határozati javaslat törvényes. 
 
 

                  Dr. Gajdics Gábor 
   jegyző 

 
II. HATÁROZAT 

 
Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya által javasolt feladatokat a Műszaki osztály tételes 
költségvetés készítésével támassza alá. Készítsen TERC programmal tételes munkaidő-, és  
anyagráfordítás kimutatást. Az elkészült dokumentumokat a Képviselő testület 2016. november 
végi rendes ülésére újból terjessze be! 
Vízelvezető árkok, folyókák, járdák jegyzéke 
1. Pásztó (Mátrakeresztes) Kékesi úttól a Mező Imre útig felvezető 4539/1 hrsz-ú 

önkormányzati út melletti folyóka 
2. Pásztó (Hasznos) Alkotmány út és Vár út orvosi rendelő melletti összekötő útszakasz felfelé 

jobb oldali árok áteresszel 
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3. Vár utat az Alkotmány úttal összekötő járda és a járda melletti közterület 
4. Vár és az Alkotmány utat összekötő út melletti befogadó árok 
5. Alkotmány út 61-63 közötti ingatlanok melletti csapadék-vízelvezető árok teljes hosszban a 

Kövicses patakig 
6. Dobó út páratlan oldal fölötti domboldalról levezető befogadó árok 
7. Alkotmány út 96-98 közötti árok 
8. Alkotmány út 99-101 közötti árok 
9. Régi vásártér út Alkotmány úttól kétoldali burkolt árok a Kövicses patakig (Eglo mögötti 

beépítetlen terület) 
10. Régi vásártér út 34-36 szám közötti ingatlanok melletti vízelvezető árok a Kövicses patakig 
11. Fő utcától a Tari utcáig (volt Szikvíz melletti szakasz) vízelvezető árok 
12. Fő utca 18-tól a Gyöngyösi úti hídig vízelvezető árok 
13. Fő utca a városi köztemetőtől a Mátraszőlősi útig és a Nyomdáig vízelvezető árok 
14. Mátraszőlősi út bal oldala temetőtől a Mágnes utcáig vízelvezető árok és közpark 
15. Szondi utca 1-23, 2-22 ingatlanok előtti vízelvezető árok 
16. Kazinczy utca 17 és 19 szám előtti vízelvezető árok 
17. Baross Gábor út a Rákóczi úttól lefelé mindkét oldal a vasútig vízelvezető árok 
18. Irinyi út jobb oldala a 21-es útig vízelvezető árok 
19. Táncsics utca vízelvezető árok a víztározótól lefelé a tározó felőli oldal a 42-es házszámig 
20. Sporttelep és a vasúti terület közötti övárok teljes hosszban a Zagyváig 
21. Kossuth L. utca 39-79 számú ingatlanok előtti vízelvezető árok 
22. Kossuth utca 66-tól a Kövicses pataki bekötésig vízelvezető árok 
23. Gábor Áron utca 9-től a Kövicses patakig vízelvezető árok 
24. Vörösmarty utcai övárok az Ágasvár úti szakasszal együtt teljes hosszban 
 
Műszaki osztály által fentiekben javasolt területek, a köztisztasági rendeletünk 1. számú 
mellékletében, önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő árkok kétszeri tisztítása, kétszeri 
kaszálása. 

 
Kivitelezési munkák. 
 
18. Szondi utca kétoldali burkolt árok helyreállítása 
19. Kazinczy utca 15-19. előtti burkolt árok helyreállítása 
20. Régivásártér 14-24. árok tisztítása 
21. Nyírfácska utca földmedrű árok tisztítása 7db kocsi behajtó átépítésével 
22. Szentlélek utca 56-64. előtt folyóka és járda helyreállítása a megfelelő vízelvezetés érdekében 

útalatti áteresz átépítésével 
23. önkormányzati tulajdonú Kövicses patak (Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes) kétszeri fűkaszálása, 

tisztítása 
24. önkormányzati tulajdonú Butykás patak kétszeri fűkaszálása, tisztítása évente kétszer 
25. Butykás patak Mederburkolat helyreállítása 
26. Ravasz patak medertisztítása és fűkaszálása évi kétszer 
27. Csörgő patak medertisztítás, fűkaszálás kétszer 
28. Mátyás király utca 3. előtti rácsos vízelvezető teljes felújítása (rács, beton) 
29. Gábor Áron út 14-16. közötti vízelvezető rács teljes helyreállítása (rács és maga a folyóka rész) 

+ 10 m2 útfelújítással 
30. Május 1. utca árok helyreállítás 
31. Bercsényi utca tönkrement fedlapok cseréje (kb. 15 db) 
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32. Petőfi utca fedlapcsere (kb. 15 db) 
33. Fő utca 121-139. árok helyreállítás  
34. Rózsa utca fölötti külterületi árok és átereszének tisztítása évi kétszer 

 
Határidő: 2016. december 1. 
Felelős:  Petrényi Mihály Pásztói Városgazdálkodási KNP Kft. ügyvezető igazgatója 
 
A határozati javaslat törvényes. 
 

 
                  Dr. Gajdics Gábor 

   jegyző 
 
III. HATÁROZAT 

 
Start járási mezőgazdasági közmunkaprogram közfoglalkoztatási kérelmében az alábbi 
tevékenységekre és eszköz, anyag beszerzésekre nyújtsa be a kérelmet. 

 
MEZŐGAZDASÁG 63 fő 
 
A 2016-os évben használt földterületek további használata az É-i iparterületen a bejelentkezett 
beruházók miatt bizonytalan. A szennyvízterületen, a Mátraszőlősi úton és a Csohány út végén továbbra 
is biztosított.  
• Az így megmaradó földterületek megművelésére 40fő segédmunkás, 4fő munkavezető 

foglalkoztatását javasoljuk.  
• A Közbolt elárusító helyein 6fő szakképzett eladó és 1fő vezető eladó foglalkoztatásával tervezünk. 

Elárusító helyek: Városi piac, Pásztó Fő út, Mátrakeresztes Óvár parkoló. 
• A Közbolt feldolgozó savanyító részlegén 5 fő szakmunkás és 2fő segédmunkás dolgozó 

foglalkoztatását javasoljuk. 
• A program adminisztrátori feladatait 2fő adminisztrátor látja el 
• A programban megtermelt termények raktározásáért, tárolásáért 1fő szakmunkás felelne. 
• A programban 1fő szállítmányozásért felelős gépkocsivezetőt és 1 fő traktorost tervezését 

javasoljuk.  
 

 Mezőgazdasági program fő számai: 
Teljes bér és járulék 100% támogatásban:    74.390.328,-Ft 
Maximális közvetlen és anyagköltség felhasználás:  17.951.280,-Ft 
Szükséges önerő sávos számítási rendszerben:       1.880.610,-Ft 
Támogatás százalékos intenzitása beszerzésekre:              89,52% 
 

Beszerzésre javasolt eszközök: 
• 8x50m-es dupla falu fóliasátor,csepegtető öntözéssel 2db  3.500.000,-Ft 
• Homlokrakodó gép      3,500.000,-Ft 
• Vetőgép kistraktorhoz      1.000.000,-Ft 
• Palántázó gép kistraktorhoz     1.000.000,-Ft 
• Burgonya ültető gép kistraktorhoz       800.000,-Ft 
• Tárcsa kistraktorhoz         700.000,-Ft 
• Szárzúzó kistraktorhoz         500.000,-Ft 
• Pellet trágya       1.000.000,-Ft 
• Vetőmagok       1.000.000,-Ft 
• Anyagok és fogyóeszközök     1.000.000,-Ft 
• Nagyteljesítményű vízkivételi kút       500.000,-Ft 
• Gép és eszköz tároló csarnok     3.450.000,-Ft     
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A mezőgazdasági start közmunkaprogram önerő fedezetére a szükséges pénzeszközöket, 1.880.610,- 
forintot Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017 évi költségvetésében biztosítja, és 
2017. év márciusban átadja a közfoglalkoztató elkülönített bankszámlájára.  
 
Határidő: 2016. december 1. 
Felelős:  Petrényi Mihály Pásztói Városgazdálkodási KNP Kft. ügyvezető igazgatója 
 
 
A határozati javaslat törvényes. 
 

 
                  Dr. Gajdics Gábor 

   jegyző 
 
 
IV. HATÁROZAT 

 
Start helyi sajátosság közmunkaprogram közfoglalkoztatási kérelmében az előterjesztésben szereplő 
tevékenységek közül A pénzügyi bizottság ülésén elfogadott feladattervek kerülnek a képviselő-
testületi ülés napirendjére. 
 
Plecskó Péter közmunkaprogram vezetőnél a bizottsági ülésen lesz számolási tábla, amivel a 
létszámadatok és beruházási költségek figyelembe vételével meghatározható az Önkormányzat 
költségvetésében biztosítandó összeg. 
 
A végleges határozati javaslat a képviselő testületi ülés előtt kerül kiosztásra. 

 
A helyi sajátosság start közmunkaprogram önerő fedezetére a szükséges pénzeszközöket, ………….,- 
forintot Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017 évi költségvetésében biztosítja, és 
2017. év márciusban átadja a közfoglalkoztató elkülönített bankszámlájára.  
 
Határidő: 2016. december 1. 
Felelős:  Petrényi Mihály Pásztói Városgazdálkodási KNP Kft. ügyvezető igazgatója 
 
 
Pásztó, 2016. szeptember 23. 
 

Petrényi Mihály 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes. 
 
 
 

       Dr. Gajdics Gábor 
              jegyző 
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